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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ــي / ــما ين  ــي ال ــيخ/ محمــد اــي طالــ  ــدرس داللســة  لتيتمــ  البــإ ماتيــا اا : أقــ ب دعــد ال
 /اراهيم.
 اآلن.

 مه ما ايَّي مرجع كالم ال يخ.أطال : ه  اإلشكاب حصن 
 يعني ما نسبه إلى الفتاوى؟

بـإ قـرر طال : ه  فإ الفباوى، ليي ال يخ كالمه هذا تارير  تى "الروض" ل  ُذِكـر  اليتمـ  ال
 ال يخ زاب اإلشكاب. تييا 

 .أنت ذكرتها اآلن
 معم.طال : 

 أنت أحضرتها هنا؟
 م ج دة يا شيخ. معم،طال : 

 أعطني إياها.
 .نعم

 الحمد هلل، وأصتإ وأ تم  تى ر  ب هللا و تى آله وصحةه ومي وااله.
 :-رحمه هللا تعالى-قاب 

 طال : هذا كالم صاح  "الروض" الذي  تَّق  تيه ال يخ.
 .ح فإ الي م األوب  ا  الصالة والخطة  وذدح اإلمام أفضن""قاب: والذد

 طال : اليالم  لد ق له: "اإلمام".
 طال :.........

/ن كـان  فاـاب: "ق لـه دعـد اإلمـام هـذا -رحمـه هللا–معم،  تَّق ال يخ/ محمـد اـي /اـراهيم طال : 
حكم حيلئـذ مبى يـذدح فـالأما /ذا كان ال يعتم ، ح ب المصتىاإلمام تييأ دأن كان له محنٌّ مييٌئ 

 ."بص رغير مُ 
 شك. هما في

 طال : وضحت.
 أنت تدري متى يذبح اإلمام عندنا؟

 طال : ال.
 لكن يذبح عند المصلى الناس يرونه هذا ما تيسر.

 ./شكاب همبعتق كالم ال يخ ما صار في ،طال : ل  فاط ذكر مرجع كالم ال يخ
 صحيح.
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 3  عال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

 م  تى مةيلا محمٍد و تى آله وصحةه.الحمد هلل رب العالمةي، وصتى هللا و ت
 ،يـروالخـ  ال غ ،واللصـن ،والسـةق فـإ الحـافر: "كباب السـةق والرمـإ. -رحمه هللا تعالى–قاب 

يأخـذ  فإن  ةق مي أخرج أحـرز  ـةاه ولـم ،فإذا أرادا أن يسبةاا أخرج أحدهما ولم يخرج اآلخر
 لـم يجـإ /ال ان أخرجـا جميع ـفـإ ،وإن  ةق مي لم يخرج أحرز  ةق صاحةه ا،مي المسة ق شيئ  

 ."يكافئ فر ه فر ييما أو رميه رمييما دخال ايليما محتال  أن يُ 
 أو بعيره بعيرهما قبل أو رميه.

 طال : أحسلت.
 يعني: يتعلق بالخف. 

ق وإن كـان السـااق أحـدهما أحـرز  ـةاه وأخـذ  ـة ،فإن  ةايما أخـذ  ـةايما ،أو رميه رمييما
 .ايأخذ مي المحتن شيئ   ولم ،فيان كسائر ماله ،صاحةه

ـوال يج ز /ذا أر ن الفر ان أن يُ  يح وال يصـ ،يحرضـه  تـى العـدو اجل  أحدهما مـع فر ـه فر  
 ،«َجَتـ َ  اَل َجَلـَ  والَ »أمـه قـاب:  -صـتى هللا  تيـه و ـتم-وي  ـي اللةـإ لمـا رُ  ؛فإ وقت  ةاقه
 وهللا أ تم". 

ه بده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ع
 أجمعين، أما بعد:
و السببق بسسبكان الببال المصبدر البذي هب "كباب السةق والرمإ": -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 

ا{ ،المسابقة اِدَااِ  َ ْةا  ق ِمبن المبالو ولبذلك وبالفتح الُجعل الذي ُيجعبل للسبا  ،[4]اللاز ا : }َفالسَّ
ٌ  علبى السببق مبن بباب عطبف الخبا   "السـةق والرمـإ"والبباب  ،«َ ـَةقَ  الَ »في الحبدي   معطبو

على العامو ألن الرمي أخص مبن السببق، السببق أعبمو ألنبه يكبون فبي الخبف، والحبافر، والنصبل، 
 والرمي في النصل خاصة.

َق اَل َ ـةَ »يعنبي: اسسبتباو والمسبابقة فيمبا وره فيبه البنص فبي حبدي   "والسـةق": -رحمه هللا–قال 
األصل أن و ٌ األصل، في الثالثة األشيال فقط، لماذا؟ ألنها خال «َأو َمْصن ِ/الَّ ِفْى ُخ ٍ  َأْو َحاِفرٍ 
ِلمبببا فيهبببا مبببن  وفُيسبببتثنى مبببن ذلبببك األمبببور الثالثبببة ،بعضبببهم ُيهببببهه بالقمبببار ،هبببذا نبببول مبببن القمبببار

ببا اشببترسوا أن يكببون السببق ٌح واحببد س مببن  اإلعانبة علببى الجهبباه، وأخرجوهببا مبن القمببار لم  مببن سببر
 الطرفين أو ُيدخال  ينهما محلاًل كما سيأتي.

نن كمبا هبو معلبوم اَل َ ـَةَق ِ/الَّ ِفـْى »لكنبه صبحيح، وأفباٌ بعضبهم جأو جنبا    ،والحدي  في السُّ
عليبببه الصبببال  –قبببال: جأو جنببا   مبببن وفببعه كبببذب  ببذلك علبببى النبببي  «َأْو ُخـــ ٍ  َأو َحـــاِفرٍ  َمْصــنٍ 
ببا ر  ،-والسببالم  –هببرِعل هببذا العمببل، فوفببن علببى النبببيأى الخليفببة يلعببح الحمببام وُاطيرهببا أراه أن يُ لم 

مبن أجبل أن ُيبدخل السبرور علبى هبذا الخليفبة، فخباب وخسبر  وهبذه الكلمبة -عليه الصبال  والسبالم
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عليبه الصببال  –الخليفبة المهببدي أمبر  ببذبح الحمبام التببي ُكبِذب بسببببها علبى النبببي  ،فبي هنيباه وأخببراه 
 .-نسأل هللا العافية–وُأهِخل هذا الذي وفن هذه الكلمة في زمر  الوفاعين والكذا ين  -والسالم

َةق"  ْةق أو السَّ  سغير ُجعل  إذا كان من "فإ الحافر" ،يعني: اسستباو والمسابقة أو الُجعل "والسَّ
 من واحدح منهما.
 طال :........

يل، وفببي المصببارعة وفببي أمببور جبباز فببي كببل شببيل علببى األقببدام، وعلببى السببيارا  وعلببى أي شبب
 كثير و ألنه ما فيه ُجعل الذي ُيضيق هذه الدائر  الُجعل.

 طال : وإذا كان الُجعن مي غيرهما؟
 يعني: من غير المتسابقين.

 أحسن هللا إليك؟ ،سالح: فهل يجوز فيه كل شيل
ابن  محبرم، فهبذا تبكذلك كما يفعله الوس  في أمورح كثير  من المبا و ألن بعضهم يجعل ُجعاًل علبى 

 ألصله حرام. 
 طال :........
 ما فيه إشكال.

فببي الحببافر الببذي هببو للفببرس، والخببف الببذي هببو ل  ببل، والنصببل الببذي هببو فببي الرمببا ،  "ال غيــر"
.  والنهاب كما هو معرٌو

سبوا شيخ اإلسالم وا ن القيم توسعوا فيما قاسوه على الجهاه، وهو العلم وهو فرب  من الجهاه، فقا
دل ِلما فيه من اإلعانة على تحصيل العلم، والنفي واإلثبا  في الحبدي  يب وفي مسائل العلم السبق

على الحصر، فالتوسن في هذا وإن قاله شيخ اإلسالم وُعِرٌ قصبده وهدفبه والعلبم بباب  مبن أ بواب 
الجهاه  ال شك، لكن التوسن في مثل هذا من هذا الحصر فيه ما فيه، وإن كان من شبيخ اإلسبالم 

 ،ا ن القيم فيه مبا فيبه، س نجببم بأنبه باسبل إلمامبة الهبيخين، ولكبن الحصبر فبي الحبدي  لبه شبأنو 
فطالبببح العلبببم س يجبببرل أن ُيخبببالف هبببذا الحصبببر، وشبببيخ اإلسبببالم يبببأوي إلبببى علبببمح ع بببيم ومعرفبببةح 

  نصو  الهراعة وقواعدها تجعل له وجًها ُيقرر فيه ما ذهح إليه.
حينمبا قبال: إنهبا س تحببر الرفقبة، وأنهبا تبتحف  وتطبٌو  ،وله ن ائر في مسألة سبواٌ الحبائ 

يعنببي مببا يجببرل  «أحادســبلا هــإ؟ »يقببول:  -عليببه الصببال  والسببالم–وإن كانببت حائًضببا، والرسببول 
، بخبالٌ شبيخ اإلسبالم لبه علبم  يبأوي إليبه، وتوسبن ومعرفبة عامبة  من هذا البنص أن يقبول: تطبٌو

 جعله يسترو  إلى مثل هذا، وهللا المستعان.ت ،وخاصة بمقاصد الهراعة ونصوصها وقواعدها
 طال :........
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 5 ضريخل عال  الشيخ عبد الكريم ا

الحصببر سو ألن فيببه مببن وسببائل الجهبباه غيببر النصببل وس ُنببص  عليببه، إذا كببان المقصببوه بالنصببل 
 ،«مــإأال /ن الاــ ة الرمــإ..أال /ن الاــ ة الر » ،الرمببي كمببا تببرجم عليببه المؤلببف وغيببره، فببالرمي أعببم

 كون بغيرها عند التوسن.وا ،والرمي يكون بالنصل والسهام
وعلببى كبببل حبببال الحصببر لبببه شبببأنه فاسقتصبببار عليببهو ألنبببه علبببى خببالٌ األصبببل ُيعبببين وُاحبببتم أس 

 يتوسن في ذلك، وإذا كان السبق من غير المتسابقين فاألمر فيه سعة.
 طال :........
 ن هذه كلها فيها إعانة على الجهاه، والعلم من أ واب الجهاه.إس، هو قال: 

 .......طال :.
 من غيرهما.

 طال :........
ال الكالم فيمبا إذا كبان مبن أحبدهما، أمبا إذا كبان منهمبا فهبو القمبار المحبرم إن لبم ُيسبتثن مبن إهخب

 المحلل، وإذا كان من واحدح منهما فهذا موفول الباب، وس ُيتعدى في موره النص.
ح فبًعا للبربا أخرجا جميًعا صبار خالماذ؟ إذ "فإذا أرادا أن يسبةاا أخرج أحدهما ولم ُيخرج اآلخر"

 فيكون من باب القمار. ،والخسران
نبه هذا المبال البذي رصبده لهبذا السببق يأخبذه، وُاحبرم م" أحرز  ةاه" السبق" فإن  ةق مي أخرج"

اآلخبر ولببم يأخببذ مبن المسبببوو شببيًذاو ألنببه إذا أخبذ مببن المسبببوو شببيًذا عباه  إلببى أن اإلخببرا  مببن 
 وهذا ممنول. ،الطرفين

 ".وإن  ةق مي لم يخرج أحرز  ةق صاحةه"
 طال :........

 ؟كيف
 طال : يعلإ مثن مسادا   يارا  وأخرج أحدهما، ما ب: ليست العت  أ اس...

 القمار.
هببو فببي األصببل إذا انتفببت العلببة انتفببى الحكببم، والحكببم يببدور مببن علتببه، لكببن مثببل هببذا س شببك أنببه 

 وهو محر م. ،صور إلى الدخول في باب القمارُيفضي عند بع  الناس أو في بع  األحوال وال
 طال :........

 ذراعة من باب سد الذراعة.
 طال :........

 .نعم
 طال :........

 والحصر له شأن مثل ما ذكر .
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ا دخال ايليمـلـم يجـإ /ال أن ُيـ افـإن أخرجـا جميع ـ، وإن  ةق مـي لـم يخـرج أحـرز  ـةق صـاحةه"
، لمبباذا؟ س ببد مببن المكافببأ " يمــايأو رميــه رمي ،ه دعيرييمــاأو دعيــر  ،يكــافئ فر ــه فر ــييما محتــال  

أنبه س يسببق  لبن يسببقه أو  بعيبرح هبابل معبرٌو يكون صبور  إذا جبال بفبرسح هبابل، ومعبرٌو أنبه
 فهو محرم ،مثل هذا يكون حيلة، فيكون حينذذح من التحليل الذي ُيَتوصل به إلى ارتكاب المح ور

 ة للمطلقة.كما هو الهأن في المحلِعل بالنسب
با ُيخرجبا السببق، وهبذا الُمحلِعبل لبم ُيخبر  شبيذً  و"يمايفإن  ـةايما أخـذ  ـةا" يبه فا ُوِجبد ألنبه اآلن لم 

فتببدخل فببي  ،احتمببال أن المتسببابقين يخسببران جميًعببا، فمببا يكببون الببربح والخسببار  لواحببدح هون اآلخببر
 القمار.
 ".يمايه رميأو رمي ،أو دعيره دعيرييما ،يكافئ فر ه فر ييما دخال ايليما محتال  /ال أن يُ يقول: "

 طال :........
 ؟كيف

 طال :........
لقبيم اس، هو ماهام ُوِجد الُمحلل هذا الذي ُيمكن أن يأخذ السببق عنهمبا انتفبت قضبية القمبار، وا بن 

 لنا. يخرجهولو واحد يتبرل  ،له كالم في المحلل، له كالم في "الفروسية"
 طال :........

 حلل، لكن ان ر كالمه.ما يرى المُ 
 طال :........

 ين؟أ
 طال :........

 على كل حال نسمن كالم ا ن القيم من كتاب "الفروسية".
 طال : ليس معإ فإ الجياز.

 ن.من الجواس  كل شيل قراح اآل
فيـان  ،وإن كـان السـااق أحـدهما أحـرز  ـةاه وأخـذ  ـةق صـاحةه ،يمايفإن  ةايما أخـذ  ـةا"

 .اتام   ايملكه ملكً يعني: " كسائر ماله
 طال :........

 يسبقه.أن معرٌو أنه احتمال 
 طال :........

واعلمان ذلك من أجل أن تكون المسابقة على  ينة، اآلن السبباو الموجبوه  ،هو نفر األمر مكافئ
اآلن فيه تفاو  في اإل ل معروفة والخيل، وهذا معرٌو أنه يسبق في مناسبا ح كثيبر  سببق، وهبذا 

وإن " ،ه مسبوو، لكن وجوه اإلقبدام علبى اسشبتراك يبدل علبى أنبه فيبه احتمبال أن يسببقمعرٌو أن
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 7 ضريخل عال  الشيخ عبد الكريم ا

البذي هفعبه مبن نفسبه وسببق " أحـرز  ـةاه"" كان السااق أحدهما أحرز  ةاه وأخذ  ةق صـاحةه
صاحبه، سيح السبق من الطرفين، لكن لوجوه سٌر ثال  ُيوِجبد احتمبال خسبار  الطبرفين أو رببح 

 كما هو معلوم.   ،لقمارأحدهما انتفت علة ا
 طال :........

 .ما نحتا  ُمحلاًل ف اس، هذا إذا هفن على اثنين س د من محلل، أما إذا كان واحدً 
بـى حطال : ليي ل  قتلا دا ب اآلن المصلِ   هذه الص ر ادون ا ـبثلا  مـا تحبـاج /لـى حـدي  

 هإ أصال  ليست قمار ا. «اَل َ َةَق ِ/الَّ ِفْى َمْصنٍ »يا ب: 
   ال فإ  ةاق.اليست  ةاق  

 طال :........
َبق الُجعل ما هو بالمسابقة، وبالسكون المسابقة.  الس 

 طال :........
 هذا القمار. ،والثاني خاسر ،أحدهما رابح ،نان يدفعاالقمار اثن

 طال :........
 ؟ ماذا

 طال :........
 :ى ُمحلل، نسمن كبالم شبيخ اإلسبالمهذا الذي جعل شيخ اإلسالم يقول: المسألة ما تحتا  إل ،نعم
فيـان  ،وأخـذ  ـةق صـاحةهفإن  ةايما أخـذ  ـةاييما، وإن كـان السـااق أحـدهما أحـرز  ـةاه "

 ..فائد  هذه الجملة" كسائر ماله
 طال :........

واتصبدو ببه، يعنبي مبن  يفعل به؟ هو متصور أنه يأخبذه ماذا ،سيح إذا أخذه "فيان كسائر ماله"
 كسائر ماله، حتى كسائر ماله يتصدو به إذا شال.باب اإللبام كونه 
 طال :........

 سيح أخذه، وأخذ سبق صاحبه.
 طال :........

 احتمال أن يأخذ السبق وس يكون كسائر ماله؟  هفي "فيان كسائر ماله"
 طال :........

ا"إنما هو مجبره توفبيح  ،يعني: ما هو تصراح "ولم يأخذ" و نبه لبأل و"ولـم يأخـذ مـي المحتـن شـيئ 
 ما انتفت الصور  صور  القمار. ،أخذ من الُمحلل شيًذا صار  األسراٌ كلهم يدفعون 

ــأن يُ  "وال يجــ ز /ذا أر ــن الفر ــان يجعببل " يحرضــه  تــى العــدو اجلــ  أحــدهما مــع فر ــه فر  
ُيحرفببه علببى الجببري، وبعضببهم يقببول: لببذال ينتقببل إلببى الفببرس  ابجانببح فرسببه أثنببال السببباو فرًسبب
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يعنبببي: ُيجنِعبببح بجبببواره فرًسبببا آخبببر  ،، ومبببن غيبببر جنبببحاعبببح فرسبببه، يبقبببى الفبببرس واحبببدً الثببباني إذا ت
ُيحرفه على الجريو ألنه إذا ُوِجد معه فرس تهجن وجرى بقو ، وإذا كان وحده في الميدان يكبون 

 أقل.
 طال :........

 عندك.
ـوال يج ز /ذا أر ن الفر ان أن يُ " صـيح وال ي ،يحرضـه  تـى العـدو اجل  أحدهما مع فر ه فر  

يترك المجال للفرس من هون تبأثير، لكبن  ،" يعني: من أجل زجر الفرس أو البعيرفإ وقت  ةاقه
 أيهما أشد البجر بالصو  يصيح أو بالعصا؟ إذا منعنا البجر منعنا العصا من باب أولى.

 طال :........
 يقرأ واصلي!

 طال :........
 معنى ُتخوبل؟ ماصحيح ُتخوبل، 
 .طال :.......

 ترتبك نعم، تترهه.
 طال : ل  ُأِذن ليما جميع ا فإ الصياح دالفرس أو ضربه دالعصا ُأِذن ليما جميع ا؟

اإلشبببكال فبببي كثيبببرح مبببن السبببباو يكبببون الراكبببح غيبببر مسبببلم، فتنتفبببي  ؟البببذي يصبببير مبببااآلن تبببدري 
 م!!الراكح غير مسل تجعلالمهروعية من أصلها، اآلن من أجل الجهاه والتدراح على الجهاه 

 الماص د الُجعن. اآلن،طال : ما الماص د الجياد 
 على كل حال نحن ندرس هراسة شرعية.

األمبببر الثببباني: أنبببه ُوِجبببد صببببيان يركببببون علبببى هبببذه الحيوانبببا ، ومعهبببم عصبببيان وآس  كهربائيبببة 
 تبجرها، يعني هل هذا ُيحقق الهدٌ؟ هذا ما ُيحقق الهدٌ أ ًدا. 

 طال :........
مر، وهبذه اآلس  تسبت [4]البيـ ير: }َوِإَذا اْلِعَ ـاُر ُ طِ َتـْت{تمر إلبى قيبام السباعة ما تدري اإل بل تسب

: لمباذا -أنبت كالمبك مثبل مبن يقبول–ما ُيدرى ما خاتمتها، فسننا نبقى على األصل مثل من يقبول 
 يدرس الرجال كتاب الحي ؟

 طال :........
ل ا، علببى كببل حببال كتببح أهببالموقوفببة حالي ببالمتعلقببة ببباألمور  وقببالوا عببن العتببق، وقببالوا عببن األمببور

 لت.وهي ما ُعطعِ  ، د من فهمها، وأنت تن ر إليها على أنها ُعطِعلت  د من هراستها، وس العلم س
 طال :........
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س، الفرس يبقىو ألنبه يبقبى محبل احتمبال، لكبن الكبافر تدرببه علبى الكبر والفبر وركبوب الخيبل مبن 
 ؟ من أجل أن ُيقاتلك!!ماذاأجل 

 طال :........
 معرٌو بالنسبة للمسلمين.

 طال :........
 وأجر.

 طال :........
 يبقى أن اسحتمال قائم أن ُيرجن إليها وُاعاه إليها.

 طال :........
 هو المقصوه الفرس والفارس، وإذا هخال في الجهاه كان الفرس له نصيبه، وكان للفارس نصيبه.

َلـَ  واَل اَل جَ »أمه قـاب:  -صتى هللا  تيه و تم- ي اللةإ وي لما رُ  ؛وال يصيح فإ وقت  ةاقه"
  والجلبة هي الصيا ، والجنح الفرس الذي يكون بجانح فرس السباو، وهذ الحدي  ُمخبر  " «َجَت َ 

وإسبناهه صبحيح، وأخرجبه النسبائي مبن حبدي  عمبران  ،في المسند يقول: من حدي  أنر  ن مالك
المنهي عنه في السباو هو أن ُيجِنح الرجل من فرسبه عنبد   ن حصين بسندح رجاله ثقا ، والجنح

الجبوهري فبي الرهان فرًسا آخرو لكي يتحول عليه إن خباٌ أن ُيسببق هبذا معنبى، واحتملبه، وقالبه 
، لكن الذي مال إليه المؤلف من أجل أس ُيحرض فرسه على العدو. نقرأ شر  الحدي  يا الصحا 
 شيخ.

 هللا و تم  تى مةيلا محمد و تى آله وصحةه.الحمد هلل رب العالميي، وصتى 
 صــتى هللا–قــاب: قــاب ر ــ ب هللا  -رضــإ هللا  لــه–: "و ــي أاــإ هريــرة -رحمــه هللا تعــالى–قــاب 

اق  تـى دفبح السيي الميمت  وفبح الةا  الم حدة، ه  ما ُيجعن لتسـا «ال َ َةق»: - تيه و تم
ةــان، حصــححه ااــي و رواه أحمــد والثال،ــ ،  «َأو َحــاِفرٍ  ِ/الَّ ِفــْى ُخــ ٍ  َأْو َمْصــنٍ »الســةق مــي جعــٍن 

 ، وصــححه ااــي الاطــان، وااــي دقيــق العيــد، وأ ــن الــدارقطلإ دعضــياوأخرجــه الحــاكم مــي طــرقٍ 
 دال قف.

 ذي حافرٍ  أو ذي خ  ٍ  :واللصن السيم أي ،والحافر الخين ،المراد ده اإلان «/ال فإ خ  ٍ » :ق له
 تــى جــ از  والحــدي  دليــنٌ  ،امــ  المضــام /ليــه ماامــهوإق ، تــى حــذم المضــام أو ذي مصــنٍ 

اـال  عـن مـي غيـر المبسـادايي كاإلمـام يجعتـه لتسـااق حـن ذلـ فـإن كـان الجُ  ،عـنٍ السةاق  تى جُ 
 ـر  يوظـاهر الحـدي  أمـه ال  ،ألمـه مـي الامـار ؛المبسـادايي لـم يحـن وإن كان مي أحـدٍ  ،خالمٍ 

إ كــن فــوأجــازه  طــا   ،وال ــافعإ قصــره مالــ ٌ  و تــى الثال،ــ  ،كــر مــي الثال،ــ الســةق /ال فيمــا ذُ 
إ فـ ومي أجازه  تيـه فتـه شـرائط مسـب فاةٌ  ،أو ال فإ ج ازه  تى   ضٍ  ولتفايا  خالمٌ  ،شإ 

 ".المط ال 
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 طال : مارأ الذي دعده؟
 الذي بعده.نعم، 

مــي »قـاب:  -صـتى هللا  تيـه و ـتم- ـي اللةـإ  -رضـإ هللا  لـه - ـي أاـإ هريـرة :و لـه أي"
 ."«فال دأس ده فإن أمي في  قمارٌ ه غيره، ايي فر يي وه  ال يأمي أن يسةا اأدخن فر   

 هذا في المحلل.
لـى /وألئمـ  الحـدي  فـإ صـحبه  ،وإ ـلاده ضـعي  ،رواه أحمد وأا  داود «فإن أمي في  قمارٌ »"

ــ :حبــى قــاب أاــ  حــاتم ،كثيــر أاــإ هريــرة كــالمٌ    تــى  ــعيد اــي اأحســي أح الــه أن يكــ ن م ق ف 
 .امبيى ،مي ق له  ي  عيدٍ  قد رواه يحيى اي  عيدٍ و  ،المسي 

 ، ـألت ااـي معـيي  لـه :وقـاب ااـي أاـإ خيثمـ  ، ـي الإهـري  ـي  ـعيد أوه  كـذل  فـإ الم طـ
 ."ط ال افعإ مي رواهوقد غتَّ  ،وضرب  تى أاإ هريرة ،هذا داطنٌ  :فااب

 يعني: ذكر أ ي هرار  غلط، فضرب عليه ووقفه على سعيد. 
 «ةقسـوهـ  ال يـأمي أن يُ » :وفـإ ق لـه ، ـي أاـإ هريـرة  افعإ مي رواه  ي  ـعيدٍ ط الوقد غتَّ "

 ،لسـةق ـبر   تيـه أن ال يكـ ن مبحاـق ا تى أن المحتن وه  الفرس الثال  فإ الرهـان يُ  دالل ٌ 
جـه أن ولعـن ال   ،وبيذا ال ر  يخـرج  ـي الامـار ،وإلى هذا ال ر  ذه  الةعض ا،وإال كان قمار  

 ".الخبةار لتخينالماص د /مما ه  ا
 ولذلك اشُترست المساوا   ين فرس الُمحلل والفرسين اآلخران. 

لـذي افـإذا كـان معتـ م السـةق فـا  ال ـرض  ،ولعن ال جه أن الماص د /مما هـ  االخبةـار لتخيـن"
 ".ي ر  ألجته

سبِبق، أنبه متميبب علبى الجميبن وفبامن أنبه يَ  اأنه َيسِبق أو ُيسبَبق، إذا كبان معروًفب اإذا كان معلومً 
 أو معرٌو الضعفو ولذلك اشترسوا المساوا . 

  ا"./جما    فمةاح ٌ  عنٍ وأما المسادا  د ير جُ "
 نعم في كل شيل.

 طال : الذي دعده ما ب؟
 في الموفول.

وا َلُيْم َما اْ َبَطْعُبْم ِمْي ُق ٍَّة َومِ طال : حدي   اة  اي  امر   .[60األمفاب:]  اْلَخْيِن{ْي ِرَبا ِ }َوَأِ دُّ
 قرأ. ا «أال /ن الا ة الرمإ»
وهـ   تـى الملةـر ياـرأ:  -صـتى هللا  تيـه و ـتم- ـمعت ر ـ ب هللا  :قاب و ي  اة  اي  امرٍ "

وا َلُيْم َما اْ َبَطْعُبْم ِمْي ُق ٍَّة َوِمْي ِرَباِ  اْلَخْيِن{ أال ..الا ة الرمـإ أال /ن»اآلي  [ 60]األمفاب: }َوَأِ دُّ
الاـ ة فـإ اآليـ  دــالرمإ  أفـاد الحـدي  تفســير .رواه مسـتم «اـ ة الرمــإأال /ن ال../ن الاـ ة الرمـإ

ؤخـذ مـي ويُ  ،وي ـمن الرمـإ دالةلـادق لتم ـركيي والة ـاة ،ألمه المعباد فإ  صر اللةـ ة ؛دالسيام
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/ذ مي لـم يحسـي الرمـإ ال يسـمى  ؛ألن اإل داد /مما يك ن مع اال بياد ؛ذل  شر ي  البدرب فيه
 . امبيى".لتا ة امعد  
 ال :........ط

 "ُسبل السالم شر  البلوغ".
 طال :........

 ال يجوز.فشك، إذا كان من اسثنين  هس ما في
 طال :........

 ما فيه قمار..ما فيه قمار.فنه من سٌر واحد إس..س هم ماهام قالوا: 
 طال :........

 نعم،  ين الُغنم والسالمة.
 طال :........

 لسالمة، وإذا ُوِجد  السالمة انتفى القمار.الذي هفن س،  ين الُغرم وا
 طال :........
 أن يفوتهما الُجعل. ألن فيه احتماًس 
 طال :........

 ؟ماذا
 طال :........

 على كل الحال الُمحلل الكالم فيه قوي.
 طال : فيه كالم ح ب المسأل  أ طامإ ال يخ فإ ج اله، ليي ال أدري لمي اليالم هذا.

 م؟ما هو شيخ اإلسال
 سالح: عنوان المسألة إخرا  العوض عن المتسابقين هون محلل.

 طال :........
 كالم شيخ اإلسالم أو ا ن القيم في الفروسية.

 طال :  يأتإ يا شيخ.
 عبد الرحمن؟ امعك يا أب ماذا

 طال : /خراج الع ض  ي المبسادايي.
 طال :........

 يقول؟ ماذا
 طال :........

 أحح علينا من الجواس . ا فهوابً أعطه الهيخ ماهام كت
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 "ليي ترجم ،: "تلةيه لم يبعرض فإ هذا الحدي  لتمراهل   تى ذل -رحمه هللا تعالى–قاب 
 قرأ الحدي .ا

 طال : مارأ الحدي ؟
 قرأ كله نافن.ا ،قرأ الترجمة والحدي  كلها

،لا  -رحمه هللا تعالى-قاب الةخاري   ي محمـٍد،ةـد هللا اـ: "داب غاي  السـةاق لتخيـن المضـمرة حـدَّ
،لا أا  / حاق  ي م  ى اي  اة " ،لا معاوي ، حدَّ  .حدَّ

 إلى مسجد  ني زراق؟   
 طال : معم.

 -صـتى هللا  تيـه و ـتم-قـاب:  ـااق ر ـ ب هللا  -رضإ هللا  ليما- ي ااي  مر  ، ي مافعٍ "
: فيـم لم  ـى فاتـت ،مر ، فأر تيا مي الحفيا ، وكان أمدها ،لي  ال دا ايي الخين البإ قد ضُ 

،ليـ   و ااق ايي الخين البإ لم تضـمر، فأر ـتيا مـي ،أو  ةع  كان ايي ذل ؟ قاب:  ب  أميابٍ 
 ".ال دا ، وكان أمدها مسجد الإ زريق

الفببرو  ببين المضببمر  وغيببر المضببمر ، المضببمر  خفيفببة تحتمببل البابباه  فببي المسببافة، بخببالٌ غيببر 
 المضمر  التي بطونها مآلنة. 

 وكان ااي  مر ممي  ااق فييا". ،أو مح ه ل ؟ قاب: مينٌ قتت: فيم ايي ذ"
 مارأ...؟أم طال : مارأ ال رح كامال  

 قرأ.اقرأ..ا
ذكر فـإ وبيان غاي  البإ لم تضمر، و  ،ايان ذل  :أي .قاب: داب غاي  السةاق لتخين المضمرة "

 ."األا اب الثال، 
 ته داب السةق ايي الخين.طال : الةاب الذي قةته داب /غمار الخين لتسةق، والذي قة

 زان.
 (ا مـي الحفيـ)فـإ الطريـق األولـى  :وق لـه ،حدي  ااي  مـر فـإ ذلـ  وذكر فإ األا اب الثال، "

ــ ٌ  ــدها تحبامي ــا  دع ــ  و ــك ن الف ــبح الميمت ــانٌ  ،دف ــ  مــي جيــ  ومــد: مك ويجــ ز  ،خــارج المديل
 ."الاصر

 ..بيا كما فإ مادةولعته مي جي   افت ،فإ األصن اياٌض  :طال :  تَّق  تيه ال يخ
 .حفي

 لتةكري. "معجم ما ا بعجم"اللايع مي طال : ال، مادة 
 ماه  إيش؟

 طال : اللايع.
 ؟ماذا
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 .لتةكري  "معجم ما ا بعجم"مي طال : يا ب: 
 سيح.

 ."وحكى الحازمإ تاديم اليا  البحبامي   تى الفا  ،ويج ز الاصر"
 الحيفال.

 طال : الحيفا  معم.
 ."هأوخطَّ  ضم أوله وحكى  ياٌض "

  .نعم
مـد: و  ،دفـبح الميمتـ  و ـك ن الفـا  دعـدها تحباميـ ٌ  (مـي الحفيـا ) :وق له فـإ الطريـق األولـى"

مي   تـى ويج ز الاصر، وحكى الحازمإ تاديم اليا  البحبا ،اللايع خارج المديل  مي جي  مكانٌ 
وهـ   ( ـااق) :يـاقـاب فـإ البـإ تتي( أجـرى ) :أه، وق له فيياضم أوله وخطَّ  وحكى  ياٌض  ،الفا 
 ن  ةـد هللاأجرى، وقاب فإ الرواي  البإ تتييا: وإ وكلت فيمي :قاب ااي  مر: وقاب فييا ،دمعلاه

اــي  مــر كــان ممــي  ــااق ايــا، و ــفيان فــإ الروايــ  األولــى هــ : الثــ ري، وشــيخه  ةيــد هللا 
 دالبص ير ه  ااي  مر العمري.

   لـد وهـ ،م   اللسائإ  ي قبية   ي التي والطريق الثامي   ي التي  مخبصرة، وقد أخرجيا تا
 ".حد،لإ  ةيد هللا :قاب  فيان :ليي لم يسق لفظه، وق له فإ األولى: قاب  ةد هللا ،مستم

ه أو ألن مسببلًما يسببوو اللفببو فببي أول إسببناه، ثُببم ُيتبعببه بأسببانيد، ثُببم يقببول: مثلببه أو بمثلببه أو نحببو 
 ل.  نحوه، إنما يقتصر على السياو في الطراق األو 

 ،دمإل ليـد العـفعةد هللا ه  ااـي ا ،حد،لإ  ةيد هللا :قاب  فيان :وق له فإ األولى: قاب  ةد هللا"
 كــذا رويلــاه فــإ جــامع  ــفيان الثــ ري مــي روايبــه  لــه، وأراد اــذل  تصــريح الثــ ري  ــي شــيخه

 هــ و  ،وزاد اإل ـما يتإ مــي طريـق / ــحاق ،م مـي قــاب فيـه: وقــاب أاـ   ةــد هللادالبحـدي ، ووِهــ
جـه وأخر  ا.وكلت فيمي أجرى ف ،  اإ فر إ جـدار   :قاب ااي  مر ،األزرق  ي الث ري فإ آخره

وقــاب فيــه: فســةات اللــاس فطفــ  اــإ الفــرس مســجد الــإ  ،مــي طريــق أيــ ب  ــي مــافعٍ  مســتمٌ 
 وق لـه فـإ، جاوز اإ المسجد الذي كـان هـ  ال ايـ ، وأصـن البطفيـ  مجـاوزة الحـد :أي .زريق

قـع هـذا و  ،فطـاب  تـييم األمـد ،: غايـ اأمـد   :وق لـه ،   ةد هللا ه  المصل قاب أا :آخر الثامي 
لت ـ  اد أهن  تيه  ل وه  مبفقٌ  "المجاز"فإ رواي  المسبمتإ وحده، وه  تفسير أاإ  ةيدة فإ 

 قاب اللاد  :
ـــــــــــى اأْلََمـــــــــــدِ   َ ـــــــــــَةَق اْلَجـــــــــــَ اُد ِ/َذا اْ ـــــــــــَبْ َلى َ َت

قـاب )األزدي، وأاـ  / ـحاق هـ  الفـإاري، وق لـه فييـا  ومعاوي  فإ الرواي  الثالثـ  هـ  ااـي  مـر 
وقد ذكر محـ ه م  ـى اـي  اةـ   ،، ولم يسلد  فيان ذل رداإل لاد المذك   ه  م ص بٌ  ( فيان
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أو  ـب ،  خمسـ ٌ  :فإ الرواي  الثالث ، /ال أن  فيان قاب فإ المسـاف  البـإ اـيي الحفيـا  والثليـ 
أو   ، وقــاب  ــفيان فــإ المســاف  الثاميــ  ميــنٌ وهــ  اخــبالم قريــ ،أو  ــةع   ــب ٌ  :وقــاب م  ــى

محــ ه، وقــد وقــع فــإ روايــ  البرمــذي مــي طريــق  ةيــد هللا اــي  مــر /دراج ذلــ  فــإ مفــس الخةــر 
 ـااق )وأورده اتفـ   ،والخةر دالسب  وبالمين، قاب ااي دطاب: /مما ترجم لطريق التيـ  داإلضـمار

 .ي لي ير اذل  /لى تمام الحد ؛(ايي الخين البإ لم تضمر
يك ن  ولما قد الما قد يك ن ،ااب   اان ربما ترجم مطتا   ،وقاب ااي الملير: ال يتبإم ذل  فإ تراجمه

بـإ  ـاقيا أم ال؟ فةيي دالروايـ  ال هن ه  شر ٌ  :أي (/ضمار الخين لتسةق) :، فمعلى ق لهاملفي  
مطـااق أن ذل  ليس د ـر ، ولـ  كـان غرضـه االقبصـار المجـرد ليـان االقبصـار  تـى الطـرم ال

 ؛ر ال يجـ زفإلزال  ا بااد أن البضمي التبرجم  أولى، ليله  دب  ي ذل  لتليب  المذك رة، وأيض  
 وهللا أ تم. ،ان م رو ٌ  ،لما فيه مي م ا    قيا والخطر فيه، فةيي أمه ليس دممل  ٍ 

 ان أفاد الليب  فإ االقبصار. ،قتت: وال ملافاة ايي كالمه وكالم ااي دطابٍ 
 ."ر ( دضم أولهضم له: )أُ ق

يفعلبه  ا على شيلح من التجوان، البااه  في التضبمير إذا  ُوِلبف فيهبا مثبل مباالتضمير قد يكون مبني  
مببا أهري إيببش يسببمونه؟ يجببور علببى نفسببه، فيتضببرر بببه فببرًرا و  ابعبب  النبباس مببن يسببمونه رجيًمبب

كبببة، وخبببف كبيبببًرا، وهبببذا س يجبببوز، لكبببن إذا خفبببف الكبببل كمبببا هبببو المهبببرول، وصببباحبه مهبببي وحر 
 جسمه، وقوي  دنه هذا أمر  مهرول وخالٌ البطنة، والتضمير من هذا النول س يصل إلبى حبد أن

 . يتضرر به الفرس من الجول الهديد
عتـ  تُ دسك ن الضـاد المعجمـ ، والمـراد دـه أن ( لم تضمر) :ضمر ( دضم أوله وق له له: )أُ "ق 

ى تحمـى وت  ى دالجالب حبـ ان ايب  دخَ وتُ  ،،م ياتن  تفيا دادر الا   ،الخين حبى تسمي وتا ى 
 ".فإذا ج   رقيا خ  لحميا وق يت  تى الجري  ،فبعرق 

 .أصلها ماذاما هو واره من جها ح ما ندري  ،هذا  رنامج للتخفيف، ونابن من هيننا وبيذتنا
 طال :........

 امكاًنبا حببار  واهخببل  ،ف، اشببن ثُببم اتبرك األكببل مبد كلهببا واحبد  مببا يضبر، يعنببي جبرب وشبب األجسبام
 .، وس تجلل بعد إذا صار الصيف ما يحتا  تجلياًل اهافذً 

 طال :........
 من أجل أن تتحمل مد  سوالة.

وفإ الحدي  م رو ي  المسـادا ، وأمـه لـيس  ،فإذا ج   رقيا خ  لحميا وق يت  تى الجري "
االمبفـا  ايـا ان مي الرياض  المحم دة الم صت  /لـى تحصـين المااصـد فـإ ال ـإو و  ،مي العة 

اـيي اال ـبحةاب واإلداحـ  دحسـ  الةا ـ   تـى ذلـ ، قـاب الارطةـإ: ال   لد الحاج ، وهإ دائـرةٌ 
خالم فإ ج از المسادا   تى الخين وغيرهـا مـي الـدواب و تـى األقـدام، وكـذا البرامـإ دالسـيام 
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 15 ضريخل عال  الشيخ عبد الكريم ا

 يخفـى لما فإ ذل  مي البدري   تى الحرب، وفيه جـ از /ضـمار الخيـن، وال ؛وا بعماب األ تح 
وفيــه م ــرو ي  اإل ــالم داالابــدا  واالمبيــا   لــد ، اخبصــاا ا ــبحةاايا دالخيــن المعــدة لت ــإو
 .أمر أو أداح :أي ( ااق) :ألن ق له ؛المسادا ، وفيه مسة  الفعن /لى اآلمر ده

   تـى داب المراهلـ"لم يبعرض فإ هذا الحدي  لتمراهل   تى ذل ، ليي ترجم البرمذي له تلةه: 
 ـي ااـي  ،ر  ـي مـافعٍ يةَّـولعته أشار /لى ما أخرجه أحمد مي رواي   ةد هللا اي  مر المُ  "الخين
 ". مر

 . أخو عبيد هللا الواره في اإلسناه، لكن عبيد هللا ثقة، والُمكب ر فيه كالم ألهل العلم قوي 
قـد و  ، ااق ايي الخين وراهي -صتى هللا  تيه و تم- ي ااي  مر أن ر  ب هللا  ، ي مافعٍ " 

 وال ـافعإ  تـى أجمع العتمـا  كمـا تاـدم  تـى جـ از المسـادا  د يـر  ـ ض، ليـي قصـرها مالـ ٌ 
ى واتفا ا  تـ ،الخ  والحافر واللصن، وخصه دعض العتما  دالخين، وأجازه  طا  فإ كن شإ 

 ،حيــ  ال يكــ ن لــه معيــم فــرس ،د ــر  أن يكــ ن مــي غيــر المبســادايي كاإلمــام ج ازهــا دعــ ضٍ 
 حتـنٌ م أن يك ن مي أحـد الجـامةيي مـي المبسـادايي، وكـذا /ذا كـان معيمـا ،الـ ٌ ز الجمي ر وج َّ 

ا وهـ  أن يخـرج كـن مليمـ ،ليخـرج العاـد  ـي صـ رة الامـار ا؛د ر  أن ال يخرج مـي  لـده شـيئ  
 فـاتفا ا  تـى ملعـه، ومـليم مـي شـر  فـإ المحتـن أن يكـ ن ال ،فمي غتـ  أخـذ السـةايي ،ا ةا  

 .يبحاق السةق فإ مجتس السةق
ا لـه فـإ ل ؛ال مجرد /ر ـاب الفر ـيي د يـر راكـ  وفيه أن المراد دالمسادا  دالخين ك ميا مرك ب   

ن أل  ؛كذا ا بدب دـه دعضـيم، وفيـه مظـر ،(وأن  ةد هللا اي  مر كان فيمي  ااق ايا) :الحدي 
ــأن الخيــن ال تيبــد ي الــذي ال ي ــبر  الركــ ب ال يملــع صــ رة الركــ ب، وإممــا احــبخ الجميــ ر د

ك ب، فت  ألن االهبدا  ال يخبص دالر  ؛وربما مفر ، وفيه مظر ،سيا لاصد ال اي  د ير راك دأمف
 .مكيييدييا /لى ال اي  أل  ا ٍ  فإ الجري دحي  ل  كان مع كن فرسٍ  اأن السائس كان ماهر  

 .الةوقد ترجم له الةخاري اذل  فإ كباب الص، مخص صيي وفيه ج از /ضاف  المسجد /لى ق مٍ  
  ليــا فــإ غيــر الحاجــ  كاإلجا ــ ااز معامتــ  الةيــائم  لــد الحاجــ  دمــا يكــ ن تعــذية  وفيــه جــ  
لمضـمر غـاير اـيي ملإلـ  ا -صـتى هللا  تيـه و ـتم-ألمـه  ؛وفيه تلإين الختق ملازليم ،واإلجرا 

 . وهللا أ تم".ول  ختطيما ألتع  غير المضمر ،وغير المضمر
 طال :........

 .دفن شيًذاو ذكر المحلل واشترط أس يس، ه
 طال :........

 وافح الكالم. ،مفهومه؟ س..س ما
 طال :........
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 سيح.
 طال :........

 يعني كالم شيخ اإلسالم لم ُيوافق عليه.
 طال :........

 ين كالم شيخ اإلسالم؟أس..س، 
 طال :.........

 ه للدرس القاهم ومعه "الفروسية".خل
 طال :........

 ؟وه ينأ ؟عندك
 ......طال :..

 في الجوال؟
 خمر هقائق على اإلقامة. باوح 

 طال : الظاهر أن اليالم ط ين.
 سوال خلُّوه الدرس القاهم.نعم 

 هذا يسأب يا ب: ما معلى الُجعن؟
 ما ُيجعل لمن يعمل عماًل مثل مكافأ  اإلمام ُجعل من  يت المال ما هو  راتح.

 اللهم صلِع وسلم على محمد.
 طال :.......
 .بعد الهدي ما عليه هليلما يحصل 

 طال : الجت س دعد صالة العصر مثن الفجر ويسبحةه دعض الفايا  هن  تيه دلين؟
 ألنه وقت  فافل، وقت ذكر.

 
 

  

 


